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    เอกสารแนบ 3 

ประกาศการประปาสว่นภูมิภาค/การประปาสว่นภูมิภาคเขต/ 

การประปาสว่นภูมิภาคสาขา เลขที่ ............................ 
เรื่อง จ้างอา่นมาตรดว้ยเครื่องมืออ่านมาตร 

 

ในพื้นที่กปภ. สาขาในสังกัด กปภ.ข 9 จ านวน 4 แห่ง กปภ.สาขาเชียงใหม่, ล าพูน, แม่ริม และ สันก าแพง 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่าน

มาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ําพร้อมคํานวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ํา โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile 
printer) และส่งใบแจ้งค่าน้ําให้ผู้ใช้น้ํา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้น้ําของ กปภ.ในพ้ืนที่ดังกล่าว ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามข้อกําหนดขอบเขตของงาน (Term of 
reference: TOR) ที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนและราย ละเอียดทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและการยื่นข้อเสนอ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดทําข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกําหนด
รายละเอียด (Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ 
พร้อมทั้งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอํานาจกํากับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง  

ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแยกข้อเสนอเป็น 2 ซอง คือ 
   ส่วนที่  1 (ซองที่ 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   ส่วนที่  2 (ซองที่ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค 

1.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน และ 

ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ 1 ในกรณีที่เป็นสําเนาเอกสารจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ

ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
และมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
ที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.1.2 มีทุนจดทะเบียนที่ชําระค่าหุ้นแล้วก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ํากว่า 1 ล้านบาทและรายงาน
แสดงงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ถ้ามี) 
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1.1.3 ผู้เสนอราคาเคยมีผลงานที่แล้วเสร็จครบตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการ โดยมีมูลค่า
โครงการฯไม่น้อยกว่า 40% ของโครงการ (รวม Vat) ที่เสนอราคา 

1.1.4 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็น
ผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอและการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการ
พิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 

1.1.5 ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการ
มอบอํานาจให้เป็นตัวแทนของนิตบิุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแตล่ะนิตบิุคคล พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกําหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่รับรองสําเนาถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจไปด้วย 

1.1.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ 
1.1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
1.1.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1.1.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

1.1.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ให้เป็น ไปตาม
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละ
สิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

1.1.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้ชนะการประกวดราคาและทําสัญญา
กับการประปาส่วนภูมภิาค ต้องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นตอ่กรมสรรพากร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรอืนิตบิุคคลเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2554 ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 

1.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให้ประกอบด้วย 
1.2.1 บทสรุปข้อเสนอ 
1.2.2 วิธีการดําเนินงาน และความพร้อมในการดําเนินงาน 

1.2.2.1 ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ํา พร้อมพิมพ์ใบแจ้ง
ค่าน้ําให้ผู้ใช้น้ํา โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําชนิดพกพา 
(Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น้ํา 
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1.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําชนิดพกพา
(Mobile printer) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) การสาธิต ให้ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาไปทดสอบได้ที่  การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 
ใน ระหว่างวันที่ ………...เดือน………………....พ.ศ. …….…….….เวลา…………...น.      
ถึงวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................เวลา.....................น. 

1.2.2.3 มาตรการ/แนวทางการบํารุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ่านมาตรและ
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําชนิดพกพา (Mobile printer) 

1.2.2.4 การจัดส่งข้อมูล 
1.2.3 การจัดรูปองค์กรในการดําเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์และหน้าที่ รับผิดชอบ

ของบุคลากรหลัก รวมทั้งจํานวนบุคลากรสนับสนุน 
1.2.4 แผนการดําเนินงาน (การอ่านมาตรและเส้นทางอ่านมาตร การสํารวจและแจ้งข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ํา รายงานสิ้นวัน รายงานประจําเดือน เป็นต้น) 
 

2. ข้อก าหนดทั่วไปเกีย่วกับการยื่นข้อเสนอ 

2.1 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ จะจําหน่ายที่………….......….……....................................................
เลขที่ …….…….………ถนน……………………..…………… แขวง/ตําบล.....................................................
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย…์.....................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................ระหว่างวันที่ …………..……………………………...........
ถึงวันที่  …………………………….……………….……………….… เวลา .………………………………………….….น. 
ในราคาชุดละ …………..............……… บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิม…………….....................................................บาท 
รวมเป็นเงิน.......................................................บาท ผู้ซื้อเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ สามารถชําระเป็น
เงินสด หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “การประปาส่วนภูมิภาค” เมื่อชําระ
เงินซื้อเอกสารดังกล่าว ข้างต้นแล้ว กปภ.จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอที่บรรจุไว้ในซองหรือในกล่องที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่า
หน้าซองถึง “คณะกรรมการประกวดราคา จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร”  พร้อม
จดหมายนําส่งข้อเสนองานจ้างผู้รับจ้างฯ ตามเอกสารแนบ 10 ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา  
ณ……………………..…………………………………..………………… เลขที่ ……………………………………………... 
แขวง/ตําบล....………………………………………….……เขต/อําเภอ .......................................................... 
จังหวัด ..............................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................ ในระหวา่ง
วันที่ ..................................... ถึงวันที่.....................................เวลา ...............................................น. 
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับข้อเสนอและเอกสารอื่นใดโดยเด็ดขาด 

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
จํานวน..............บาท (.................................) โดยหลักประกันซองจะตอ้งมรีะยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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2.3.1 เงินสด 

2.3.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แกก่ารประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคเขต/การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านัน้ไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

2.3.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในเอกสารแนบ 7 

2.3.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในเอกสารแนบ 7 

2.3.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

2.4 หลักประกันซองตามข้อนี้ การประปาส่วนภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคเขต/การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้
ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

  การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

3. ระยะเวลาของการด าเนินงาน 

 ระยะเวลา 36 เดือน นับแตส่ัญญามีผลบังคับใช ้
 

4. วิธีการคดัเลือก 

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1 หรือ มิได้วางหลักประกันซองตามข้อ 2.3 
หรือยื่นเอกสารไม่ครบตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนคิ และไม่ได้รบัสิทธิ์ให้เขา้แข่งขันเสนอราคา 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 2.3 จะได้รับการเปิดซองและ
พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคพร้อมกัน ผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์คะแนนตดัสินที่ 
80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกราย  จะได้รบัสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี้
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โดยราคาสูงสุดที่เสนอจะต้องเริ่มต้นที่ …….……….….. บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว) การประปาส่วนภูมิภาคทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ใน
จํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางการประปาส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการประปาส่วนภูมิภาคเป็น
เด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ
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ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 

 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือการประปาส่วนภูมิภาคจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทําให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การประปาส่วนภูมิภาคมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000.- บาท จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 
80,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีการที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 
     ประกาศ ณ วนัที่  ………………..…………………. 
 
 
            (......................................................) 
 
                        ผูม้ีอํานาจลงนาม 
 


